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Enkele jaren geleden heeft de bekende Franse acaroloog Grandjean, in Buil.

Mus. Hist. Nat., 1949, ser. 2, vol. 21, p. 363—370, de werkwijze beschreven

die door hem reeds lang wordt toegepast bij het onderzoek naar de uitwendige

morphologie van Acari, een werkwijze, die ook uitstekende diensten kan bewijzen

bij de observatie van andere micro-Arthropoden. Bij een recent bezoek aan Dr
Grandjean te Genève heb ik persoonlijk van deze methode kennis kunnen nemen,

en, na zelf enkele maanden geëxperimenteerd te hebben, ben ik volkomen over-

tuigd van de superioriteit daarvan. Het lijkt mij nuttig dat in breder kring aan-

dacht aan het procédé wordt besteed, waarom ik op mij genomen heb dit in het

Nederlands te beschrijven.

Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten : de observatie in lucht in terugge-

kaatst licht, en de observatie in een zeker medium bij doorvallend licht.

De observatie in lucht is een belangrijk begin dat meestal verwaarloosd wordt.

Men krijgt op deze wijze namelijk niet alleen een indruk van het dier zoals het

werkelijk is, maar sommige détails zijn bovendien veel gemakkelijker te herken-

nen. Kenmerken die ik op deze wijze observeer zijn o.a. de kleur (men kan b.v.

duidelijk zien of er een contrast is in kleur tussen de haren en het lichaam zelf),

de glans, het bedekt zijn met een zeker secreet, het voorkomen van groeven,

en de oriëntatie der haren (in een preparaat kan deze namelijk door de druk van

het dekglas veranderen).

Ik ga bij deze observatie als volgt te werk. Onder een binoculaire prepareer-

microscoop wordt een blokje poreuze kool geplaatst, waarvan de bovenzijde niet

glanzend mag zijn. Het object wordt op hec blokje gelegd en verlicht door een

sterke melkglazen lamp, die zeer dicht bij het microscoop moet staan, terwijl de

lichtstralen horizontaal moeten invallen. Men kan de verlichting van het object

nog verbeteren door middel van een convergerend lenzenstelsel (b.v. de conden-

ser van een microscoop), maar noodzakelijk is dat niet.

Wordt het oppervlak van het blok na verloop van tijd toch enigszins glimmend

dan kan dit op een plaat matglas weer ruw gemaakt worden. De blokken kool

zijn niet in de handel, zodat men die zelf moet laten vervaardigen ; de exem-

plaren die Dr Grandjean mij schonk hebben de volgende maten : lengte 85,

breedte 35, dikte 22 mm.
Het object, dat meestentijds in alcohol bewaard is geweest, loopt uit de aard

der zaak gevaar in de lucht uit te drogen. Dit wordt ten dele voorkomen doordat
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men de sterke warmtestraling van de lamp absorbeert met behulp van een cuvet

met water dat tussen lichtbron en microscoop geplaatst wordt. Hiernaast zijn

echter nog de volgende maatregelen nodig. Men bevochtigt het blokje kool met

behulp van een pipet met alcohol totdat het oppervlakkig verzadigd is (het is

nu veel zwarter geworden) en laat daarna door middel van een capillaire hevel

voortdurend alcohol toestromen uit een bakje naar het blok. De hoeveelheid

moet juist voldoende zijn om een klein plekje constant met een laagje alcohol te

bedekken. Men brengt dan het object in deze druppel en verschuift vervolgens

met een naald het dier tot het vlak naast de vochtige plek ligt. Men ziet door

het microscoop hoe de alcohol verdampt en het dier zijn natuurlijke verschijning

herkrijgt, maar dank zij de onmiddellijke nabijheid van de druppel treedt nauwe-

lijks verdere uitdroging op daar in de naaste omgeving de lucht bijna verzadigd

is met damp. Meent men dat op een zeker moment toch gevaar voor uitdroging

bestaat, dan schuift men het dier in de druppel terug en begint opnieuw.

Na deze wijze van observatie, waarbij men een aantal kenmerken heeft kunnen

vaststellen, is het noodzakelijk het onderzoek met sterke vergroting en doorvallend

licht voort te zetten. Het was tot nu toe gebruikelijk dat men een blijvend pre-

paraat maakte in balsem, of in Faure, somtijds voorafgegaan door de vervaardiging

van een tijdelijk preparaat in b.v. glycerine. De bezwaren die tegen blijvende

preparaten bestaan kent ieder die er mee te maken heeft gehad. Men kan het

object slechts van één zijde bekijken (hoewel er objectieven bestaan die het

mogelijk maken dat men een preparaat omkeert, blijft dan toch de zijkant nog

onzichtbaar) en het is vaak moeilijk om een juist ruimtelijk beeld te vormen ; daar-

naast bezitten de gebruikte media de bezwaren van een niet zeer passende brekings-

index.

Grandjean heeft het vervaardigen van blijvende preparaten volkomen ver-

worpen. Hij bewaart zijn objecten in buisjes met conserveervloeistof en bestudeert

zijn exemplaren meestal in melkzuur, soms in lactophenol, een enkele maal zelfs

in water (dit laatste kan verrassende resultaten opleveren bij het onderzoek van

schilden die een zeer geringe graad van scleritisatie bezitten en die in andere

media niet zichtbaar zijn). Hij gebruikt objectglazen met een uitholling, welke

holte hij slechts voor een deel door het dekglas bedekt (in de serie die Grand-

jean liet vervaardigen varieert de diepte van de uitholling van 0.2 tot 1.5 mm
;

in de practijk heeft men echter voldoende aan enkele maten). Tussen uitholling

en dekglas worden medium en object gebracht, en door schuiven van het dekglas

of met behulp van een naald, die men gemakkelijk onder het dekglas kan bren-

gen, daar er door de slechts ten dele gesloten uitholling een opening blijft be-

staan, is het nu mogelijk het object in alle gewenste standen te fixeren. Het is

bovendien opmerkelijk hoeveel détails in melkzuur haarscherp zichtbaar worden

die men in Faure slechts met moeite vaag kon onderscheiden.

Een belangrijk punt is de verlichting. Werkte men tot nu toe met een homo-

geen gezichtsveld, Grand JEAN heeft het belang onderstreept van een heterogene

verlichting. Hij bereikt dit op de volgende wijze. Op ongeveer 60 cm afstand

van het microscoop wordt een klein lampje geplaatst van 6 of 8 volt, waarvan

de lichtintensiteit geregeld kan worden met een weerstand. De spiraal van dit

lampje moet gelijkmatig gewonden zijn en uit ongeveer 8 windingen bestaan.
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Met behulp van de vlakke spiegel en bij geheel geopend diaphragma brengt men
een klein beeld van de gloeiende spiraal in het donkere gezichtsveld ; meestal

krijgt men naast het beeld nog enkele onduidelijke beelden te zien door fouten

van de condensor, maar deze doen aan de methode geen afbreuk. Door verstellen

-- meestal een weinig omlaag draaien •—van de condensor kan men de lichtvlek

iets veranderen tot men de geschikte verlichting gevonden heeft, Het is nuttig

hierbij aan te merken dat de dikte van het voorwerpglas aan een zeker maximum
gebonden is ; overschrijdt men die grens dan is het niet meer mogelijk een goed

beeld van de spiraal in het gezichtsveld te krijgen. Men zal opmerken dat men,

dank zij het feit dat de rest van het gezichtsveld donker is, in een klein gebied

-^'eel meer détails ziet dan bij een homogeen verlicht veld. Bovendien is het met

behulp van de weerstand mogelijk de lichtintensiteit op te voeren, zodat men
practisch door ieder object heen kan schijnen. Niettemin is het aanbevelenswaardig

in ieder geval met de minimaal noodzakelijke lichthoeveelheid genoegen te nemen.

Door verschuiven van het preparaat of door draaien van de spiegel kan men
achtereenvolgens alle delen van het object verlichten.

De exemplaren die men op deze wijze in melkzuur heeft bestudeerd kan men
ook zeer goed in buisjes met dezelfde vloeistof bewaren. Verder verdient zuivere

alcohol 65 % aanbeveling als conserveermiddel. Het voor Acari vaak gebruikte

mengsel van glycerine, azijnzuur en water bezit het nadeel dat azijnzuur de cero-

tegument-laag soms aantast.

Tenslotte vestig ik er nog de aandacht op dat als hulpmiddel bij de manipulatie,

behalve gewone en gebogen prepareernaalden, vooral de zeer fijne minutie-naalden

gebruikt kunnen worden, gemonteerd in een houder.

Summary

An explanation in Dutch has been given of Grandjean's excellent method of

observing very small Arthropods, recently described by this author in Bull. Mus.

Hist. Nat., 1949, ser. 2, vol. 21, p. 363—370.
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